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144
UCHWA£A Nr XLV/334/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 647/7; 649; 650
po³o¿onych w Sierakowicach.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18- 25, art. 27- 29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15 poz. 139) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz. 496,
Nr 132 poz. 622 z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 775 z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastêpuje:
§1
Obszar dzia³ek Nr 647/7; 649; 650 obr. Sierakowice, o
powierzchni 1,577 ha aktualnie bêd¹cy w u¿ytkowaniu
rolnym, przeznacza siê na funkcjê: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej (w za³¹czniku graficznym oznaczenie MN).
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z czêci dzia³ki Nr 647/7.
2 MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z czêci dzia³ki Nr 649.
3 MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z czêci dzia³ki Nr 650.
W  teren istniej¹cego cieku wodnego o Nr ewid. gruntu 890, przewidziany do zachowania
Zi1  przeznacza siê na pas zieleni izolacyjnej o szer.
10,0 m, którego celem jest ochrona istniej¹cego cieku wodnego i zachowanie jego prawid³owego przep³ywu. Dopuszcza siê w³¹czenie w granice wydzielonych dzia³ek w/w pasa.
Zi2  przeznacza siê na pas zieleni izolacyjnej o szer.
10,0 m, którego celem jest ochrona istniej¹cego cieku wodnego i zachowanie jego prawid³owego przep³ywu, z zachowaniem dostêpu do cieku w celu jego
konserwacji bez mo¿liwoci zadrzewienia i zakrzewienia. Nie dopuszcza siê w³¹czenia w granice wydzielonych dzia³ek pasa zieleni izolacyjnej.
ZP  teren zieleni urz¹dzonej z ci¹giem pieszym o szer.
3,0 m ³¹cz¹cy wewnêtrznie ca³y zespó³ zabudowy jednorodzinnej:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca, na dzia³kach o powierzchni oko³o 800 m2.
Wskazane jest kszta³towanie zabudowy w postaci
zagrodowej, wykorzystuj¹c istniej¹ce wzorce regionalne,
b) zabudowê mieszkaln¹ nale¿y usytuowaæ kalenic¹
dachu prostopadle do krawêdzi jezdni,
c) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych,
d) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
e) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) w odleg³oci 6,0 m; 8,0 m i 10,0 m dla
1MN; 2MN i 3MN, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki, oraz 30,0 m od lasu (2MN
i 3MN),

Poz. 144

f) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych  maksymalnie 10,0 m,
g) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego  maksymalnie 6,0 m,
h) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków w 1MN,
i) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,20 m,
j) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
k) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe symetryczne,
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: 210- 350
i 450- 500,
 pokrycie dachów z dachówki ceramicznej i materia³ów dachówkopodobnych.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do dzia³ki Nr 647/7 z istniej¹cej drogi gminnej o Nr ewid. gruntu 661 projektowan¹ drog¹ KD1.
KD 1  przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ do projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
jak na rysunku planu: 6,0 m i 4,5m.
b) dojazd do dzia³ek Nr 649 i 650 z istniej¹cej drogi
gminnej o Nr ewid. gruntu 901 projektowan¹ drog¹ KD2.
KD 2  przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ do projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
jak na rysunku planu: 8,0 m.
KD 3  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego drogi o Nr ewid. gruntu 901. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu: 2,0 m.
c) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie w³asnych dzia³ek.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza siê jako tymczasowe odprowadzenie cieków do ¿elbetowych
zbiorników na cieki z okresowym wywo¿eniem
cieków do oczyszczalni cieków w Sierakowicach,
Z chwil¹ pod³¹czenia wszystkich obiektów do wybudowanej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej nakazuje siê bezwzglêdn¹ likwidacjê zbiorników.
Do projektu budowlanego do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór cieków podpisan¹ z koncesjonowanym przedsiêbiorstwem wiadcz¹cym
us³ugi komunalne.
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej  powierzchniowo do gruntu
w granicach w³asnych dzia³ek,
d) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci, dopuszcza siê przebudowê istniej¹cej linii
elektroenergetycznej 15kV (3MN),
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e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych.
f) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.4.USTALENIA INNE:
a) podzia³ dzia³ki wy³¹cznie wg podzia³ów w za³¹czniku graficznym, wielkoæ dzia³ki oko³o 800 m2,
b) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia
zgodnie z warunkami siedliskowymi, na co najmniej
20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dzia³ek nr 647/7; 649;
650 obr. Sierakowice wykonany w skali 1:1000, który jest
jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD,
f) zieleñ izolacyjna ZI,
g) zieleñ urz¹dzona z ci¹giem pieszym ZP,
h) istniej¹cy ciek wodny  W.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych ich wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ ustaw¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gmina Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

morskiego za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

145
UCHWA£A Nr XLV/335/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki nr 141/15
po³o¿onej w Sierakowicach.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18- 25, art. 27- 29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15 poz. 139) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz. 496,
Nr 132 poz. 622 z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 775 z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastêpuje:
§1
Obszar dzia³ki Nr 141/15 obr. Sierakowice, o powierzchni 2,00ha aktualnie bêd¹cy w u¿ytkowaniu rolnym, przeznacza siê na funkcjê: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej (w za³¹czniku graficznym oznaczenie MN).
1.1 SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1 MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej dzia³kê Nr 141/15
ZI  teren przeznaczony na zieleñ izolacyjn¹ od ujêcia
wody, wystêpuj¹cy w pasie ochrony wymienionego
ujêcia wody:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca, na dzia³kach o powierzchni oko³o 800 m2.
Wskazane jest kszta³towanie zabudowy w postaci
zagrodowej, wykorzystuj¹c istniej¹ce wzorce regionalne,
b) zabudowê mieszkaln¹ nale¿y usytuowaæ kalenic¹
dachu prostopadle do krawêdzi jezdni,
c) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
d) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) w odleg³oci 6,0 m z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych- maksymalnie 10,0 m,
f) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego  maksymalnie 6,0 m,
g) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
h) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m,
i) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
j) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe symetryczne,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 145, 146
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k) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: 210- 350
i 450- 500,
l) pokrycie dachów z dachówki ceramicznej i materia³ów dachówkopodobnych.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do dzia³ki Nr 141/15 z istniej¹cej drogi gminnej o Nr ewid. gruntu 145 i drogi wewnêtrznej
o Nr ewid. gruntu 141/14 projektowanym dojazdem
KD 1.
KD 1  przeznacza siê na projektowany dojazd do projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu: 8,0 m.
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie w³asnych dzia³ek.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej systemem t³ocznym z przepompowni¹ cieków. Jest to jedyny sposób dla zagospodarowania cieków, który w pe³ni zabezpieczy ujêcie wody przed zanieczyszczeniami,
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej  powierzchniowo do gruntu
w granicach w³asnych dzia³ek,
d) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci, dopuszcza siê przebudowê istniej¹cej linii
elektroenergetycznej 15kV,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.4.USTALENIA INNE:
a) podzia³ dzia³ki wy³¹cznie wg podzia³ów w za³¹czniku graficznym, wielkoæ dzia³ek oko³o 800 m2,
b) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia
zgodnie z warunkami siedliskowymi, na co najmniej
20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dzia³ki Nr 141/15 obr.
Sierakowice wykonany w skali 1: 1000, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y.
Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w
legendzie za³¹cznika graficznego.
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD,
f) zieleñ izolacyjna ZI.

§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych ich wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ ustaw¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gmina Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

146
UCHWA£A Nr XLV/336/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 141/1 po³o¿onej
w Sierakowicach.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18- 25, art. 27- 29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz. 496,
Nr 132 poz. 622 z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 775 z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Sierakowice uchwala co nastêpuje:
§1
Obszar dzia³ki Nr 141/1 obr. Sierakowice, o powierzchni 0,0785ha aktualnie, teren zurbanizowany niezabudowany przeznacza siê na funkcjê: ujêcie wody g³êbinowe
(w za³¹czniku graficznym oznaczenie WW).
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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WW  przeznacza siê na cele ujêcia wody g³êbinowej
do celów spo¿ywczych dzia³kê nr 141/1.
Zi  teren strefy ochronnej z zieleni¹ izolacyjn¹ nisk¹
o r = 10,0 m.
a) teren w promieniu 1,0 m od wprowadzonej w grunt
rury, powinien byæ przykryty nawierzchni¹ utwardzon¹ ze spadkiem na zewn¹trz.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do dzia³ki nr 141/1 z istniej¹cej ulicy Kocierskiej o Nr ewid. gruntu 145 istniej¹cym dojazdem D.
D  droga dojazdowa do ujêcia o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu: 5,0 m.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonej wokó³ studni  powierzchniowo do
gruntu w granicach dzia³ki,
b) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci.
1.4.USTALENIA INNE.
W celu ochrony I poziomu wodononego wymagane bêdzie:
a) zlikwidowanie wszystkich istniej¹cych róde³ zanieczyszczenia wód,
b) zlikwidowanie wszystkich studni kopanych wykorzystywanych jako szamba,
c) przeprowadzenie badañ szczelnoci istniej¹cych
zbiorników na cieki w obrêbie strefy chronionej,
d) dokoñczenie przebudowy istniej¹cej oczyszczalni
cieków,
e) skanalizowanie pozosta³ej czêci wsi Sierakowice,
f) teren w promieniu 1,0 m od wprowadzonej w grunt
rury, powinien byæ przykryty nawierzchni¹ utwardzon¹ ze spadkiem na zewn¹trz.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, terenu ujêcia
wody dzia³ka Nr 141/1 obr. Sierakowice wykonany w skali
1: 1000, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym
do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) strefa ochrony ujêcia z zieleni¹ izolacyjn¹ ZI,
c) ujêcie wody g³êbinowe WW,
d) droga dojazdowa w liniach rozgraniczaj¹cych D.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzeb-
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nych ich wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ ustaw¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gmina Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

147
UCHWA£A Nr XLV/337/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 139/1 po³o¿onej
w Sierakowicach.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18- 25, art. 27- 29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz. 496,
Nr 132 poz. 622 z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 775 z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Sierakowice uchwala co nastêpuje:
§1
Obszar dzia³ki Nr 139/1 obr. Sierakowice, o powierzchni ok. 0,50 ha aktualnie bêd¹cy w u¿ytkowaniu rolnym,
przeznacza siê na funkcjê: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej (w za³¹czniku graficznym oznaczenie MN).
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1 MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostoj¹cej dzia³kê Nr 139/1.
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca, na dzia³kach o powierzchni oko³o 800 m2.
Wskazane jest kszta³towanie zabudowy w postaci
zagrodowej, wykorzystuj¹c istniej¹ce wzorce regionalne,
b) zabudowê mieszkaln¹ nale¿y usytuowaæ kalenic¹
dachu prostopadle do krawêdzi jezdni,
c) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych,
d) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
e) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y) w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
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f) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych- maksymalnie 12,0 m,
g) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego- maksymalnie 6,0 m,
h) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
i) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,20 m,
j) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe,
k) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe symetryczne,
l) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: 210- 350
i 450- 500,
m) pokrycie dachów z dachówki ceramicznej i materia³ów dachówkopodobnych.
1.2 ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do dzia³ki Nr 139/1 z istniej¹cej drogi gminnej o Nr ewid. gruntu 101/3 projektowan¹ drog¹
KD1, oraz od drogi o Nr ewid. gruntu 142/3.
KD1  przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ do projektowanej zabudowy mieszkaniowej,
jednorodzinnej, wolnostoj¹cej. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu: 4,0 m.
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie w³asnej dzia³ki.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza siê jako tymczasowe odprowadzenie cieków do ¿elbetowych
zbiorników na cieki z okresowym wywo¿eniem
cieków do oczyszczalni cieków w Sierakowicach:
 po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i pod³¹czeniu wszystkich powsta³ych
obiektów, nakazuje siê bezwzglêdn¹ likwidacjê
wszystkich zbiorników,
 do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór cieków podpisan¹ z koncesjonowanym przedsiêbiorstwem
wiadcz¹cym us³ugi komunalne,
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej  powierzchniowo do gruntu
w granicach w³asnych dzia³ek,
d) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.4.USTALENIA INNE:
a) podzia³ dzia³ki wy³¹cznie wg zasady podzia³u
jak na za³¹czniku graficznym, wielkoæ dzia³ki oko³o 800 m2.

b) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia zgodnie z warunkami siedliskowymi, na co najmniej 20%
powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, terenów zabudowy mieszkaniowej czêci dzia³ki Nr 139/1 obr. Sierakowice wykonany w skali 1: 1000, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych ich wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ ustaw¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gmina Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

148
UCHWA£A Nr XLIX/94/02
Rady Gminy Puck
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru cieków.
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Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz.
558) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy w gminie Puck.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW OBOWI¥ZUJ¥CY
W GMINIE PUCK
Spis treci:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czenia do sieci
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
Rozdzia³ IV
Obowi¹zki Us³ugodawcy
Rozdzia³ V
Obowi¹zki Us³ugobiorcy
Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ
Rozdzia³ VII
Prawa Us³ugobiorcy
Rozdzia³ VIII
Prawa Us³ugodawcy
Rozdzia³ IX
Inne postanowienia
Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków, realizowanych przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gowo 
Kanalizacyjne, na terenie Gminy Puck, na podstawie
zezwolenia wydanego przez Zarz¹d Gminy Puck.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjnego polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody urz¹dzeniami w³asnymi i dzier¿awionymi.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjnego polegaj¹c¹ na odbiorze i dostarczaniu cieków do oczyszczalni na terenie gminy.
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§2

U¿yte w Regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
1. Ustawa  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
2. Us³ugobiorca  ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy z Us³ugodawc¹.
3. Us³ugodawca  Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gowo 
Kanalizacyjne.
4. Sieæ wodoci¹gowa  bêd¹ce w dzier¿awie i posiadaniu Us³ugodawcy przewody wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi dostarczana jest woda.
5. Przy³¹cze wodoci¹gowe  odcinek przewodu ³¹cz¹cy
sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wodoci¹gow¹ w nieruchomoci Us³ugobiorcy wraz zaworem
za wodomierzem g³ównym.
6. Wodomierz g³ówny  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy
iloæ pobranej wody, znajduj¹cy siê na ka¿dym przy³¹czu wodoci¹gowym.
7. Instalacja wodoci¹gowa bêd¹ce w posiadaniu Us³ugobiorcy przewody wraz z urz¹dzeniami s³u¿¹ce do
poboru wody.
8. Sieæ kanalizacyjna  bêd¹ce w dzier¿awie posiadaniu
Us³ugodawcy przewody wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi odprowadzane s¹ cieki.
9. Przy³¹cze kanalizacyjne  odcinek ³¹cz¹cy instalacjê
kanalizacyjn¹ u Us³ugobiorcy z sieci¹ kanalizacyjn¹
za pierwsz¹ studzienk¹ licz¹c od strony budynku, a
przypadku jej braku  od granicy nieruchomoci.
10. Instalacja kanalizacyjna  bêd¹ce w posiadaniu Us³ugobiorcy przewody wraz z urz¹dzeniami s³u¿¹ce do
odprowadzania cieków z nieruchomoci.
11. Urz¹dzenie pomiarowe  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ odprowadzonych cieków, znajduj¹cy siê
na przy³¹czu kanalizacyjnym.
12. cieki  cieki bytowe, cieki komunalne lub cieki
przemys³owe w rozumieniu ustawy  art. 2 pkt 9,10
i 11.
13. Tytu³ prawny  prawo w³asnoci, u¿ytkowanie wieczyste, trwa³y zarz¹d, ograniczone prawo rzeczowe
albo stosunek zobowi¹zuj¹cy.
§3
Celem niniejszego Regulaminu jest okrelenie praw
i obowi¹zków Us³ugodawcy i Us³ugobiorcy wynikaj¹cych
z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz okrelenie wzajemnych relacji pomiêdzy Us³ugodawc¹ a w³acicielem lub administratorem instalacji wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej.
§4
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzanie cieków, zawartej miêdzy Us³ugodawc¹
a Us³ugobiorc¹.
Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czenia do sieci
§5
1. Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanali-
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zacyjnych realizowany i finansowany przez Us³ugodawcê lub przez Us³ugobiorcê jest nastêpuj¹cy:
a) Us³ugodawca zapewnia realizacjê budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
ustalonych przez Gminê Puck w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
b) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego oraz monta¿ urz¹dzenia pomiarowego
a tak¿e monta¿ niezbêdnych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed cofniêciem siê cieków z sieci kanalizacyjnej zapewnia na w³asny koszt Us³ugobiorca
(urz¹dzenie pomiarowe musi odpowiadaæ aktualnym
przepisom metrologicznym),
c) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza
g³ównego pokrywa Us³ugodawca, a koszty utrzymania urz¹dzenia pomiarowego pokrywa Us³ugobiorca.
2. Us³ugodawca ma prawo ¿¹daæ, aby Us³ugobiorca wykona³ na swój koszt na granicy nieruchomoci, wed³ug
wskazañ Us³ugodawcy, studzienkê lub szafkê wodomierzow¹, je¿eli zachodzi co najmniej jedna z sytuacji:
a) nieruchomoæ gruntowa nie jest zabudowana;
b) przy³¹cze wodoci¹gowe jest nieproporcjonalnie d³ugie, tj. powy¿ej 15 mb licz¹c od linii rozgraniczaj¹cej
nieruchomoæ od ulicy (drogi);
c) nie istnieje ¿adne pomieszczenie nadaj¹ce siê do zamontowania wodomierza g³ównego, które spe³nia
wymagania okrelone odrêbnymi przepisami.
§6
1. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne w³acicieli lub zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan
inwestycyjny Gminy Puck, mog¹ oni wybudowaæ na
w³asny koszt, w porozumieniu z Us³ugodawc¹ i Gmin¹ Puck urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu Gminie Puck na zasadach okrelonych w art.
31 ustawy.
§7
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie, po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia okrelonych
przez Us³ugodawcê, zwanych dalej warunkami przy³¹czeniowymi.
§8
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba posiadaj¹ca
tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma
byæ przy³¹czona do sieci.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 sk³ada do Us³ugodawcy wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Us³ugodawca.
§9
1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 8 pkt 3 okrela
za³¹cznik nr 1 do Regulaminu.

2. Do wniosku, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do
sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) w przypadku, gdy z wnioskiem zwraca siê osoba nie
bêd¹ca w³acicielem nieruchomoci zobowi¹zana
jest do dostarczenia pisemnej zgody w³aciciela nieruchomoci na wykonanie przy³¹cza z uznaniem
zwi¹zanych z tym zobowi¹zañ,
c) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie
nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 10
1. Us³ugodawca okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje
je osobie ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do sieci wraz z
projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia wydawane s¹ przez Us³ugodawcê z uwzglêdnieniem uzasadnionego interesu wnioskodawcy.
3. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne rok od dnia ich wydania.
4. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej z instalacjami Us³ugobiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór
wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego oraz
miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego
licz¹cego iloæ odprowadzanych cieków,
d) dopuszczaln¹ iloæ i jakoæ odprowadzanych cieków,
e) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 11
Je¿eli Us³ugobiorca stawia wymagania co do sk³adu
i cinienia wody,które wykraczaj¹ poza parametry okrelone przepisami, niezbêdne dzia³ania w celu ich zaspokojenia Us³ugobiorca podejmuje na w³asny koszt.
§ 12
1. Umowa o przy³¹czenie okrela:
a) strony zawieraj¹ce umowê,
b) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem
prób i odbiorów koñcowych,
c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac
i spe³nienie wymagañ okrelonych w warunkach
przy³¹czenia,
d) terminy zakoñczenia budowy przy³¹cza, przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych
oraz przeprowadzenia prób i odbioru koñcowego
przy³¹cza,
e) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania cieków,
f) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków umowy o przy³¹czenie,
g) podmiot zarz¹dzaj¹cy przy³¹czeniem po wykonaniu.
§ 13
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych oraz budowlanomonta¿owych.
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2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe, s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protokó³ach, których wzory okrela Us³ugodawca.
§ 14
1. Us³ugodawcy przys³uguje, na zasadzie wy³¹cznoci,
prawo dokonywania po³¹czenia (wcinek) nowych przy³¹czy i instalacji do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz ich uruchamianie.
2. Uruchomienie przy³¹cza nastêpuje w terminie 7 dni po
zawarciu umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków na podstawie niniejszego Regulaminu.
§ 15
Przewiduje siê op³aty zwi¹zane z przy³¹czeniem do sieci:
a) ka¿de przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej wymaga wniesienia na rzecz Gminy Puck
op³aty przy³¹czeniowej zgodnie z Uchwa³¹ Rady
Gminy Puck,
b) wydanie warunków przy³¹czenia, uzgadnianie dokumentacji technicznej, odbiory oraz inne us³ugi techniczne Us³ugodawca wykonuje odp³atnie,
c) za czynnoci okrelone w § 14 pkt 1 Regulaminu.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki
i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug.
§ 16
1. Zawarcie na pimie umowy o dostarczanie wody lub
odprowadzanie cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a o to z pisemnym wnioskiem. Podpisanie umowy o
dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów okrelonych w § 13 pkt 3 Regulaminu i spe³nieniu warunków
odbioru.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego dostarczana jest woda i z którego odprowadzane s¹ cieki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci zabudowanej lub niezabudowanej o uregulowanym b¹d
nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Us³ugodawca zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli
³¹cznie spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi i w sposób uzgodniony z Us³ugodawc¹,
b) wodomierze zainstalowane s¹ w miejscach ogólnodostêpnych (klatka schodowa, piwnica, studzienka
wodomierzowa itp.) umo¿liwiaj¹cych ich jednoczesny, niezale¿ny odczyt,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wska-
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zañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania, co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach (poza lokalem, który ma
wstrzyman¹ dostawê wody),
e) wnioskodawca uzgodni³ z Us³ugodawc¹ rozliczenie
nale¿noci za dostarczon¹ wodê oraz za odebrane
cieki w sposób odrêbny od rozliczenia za wodê
dostarczon¹ do podgrzania.
5. Je¿eli nieruchomoæ, budynki lub lokale s¹ zaopatrywane z jednego przy³¹cza wodoci¹gowego, a wykonanie dla nich odrêbnych przy³¹czy jest niemo¿liwe lub
technicznie nieuzasadnione, na wniosek osoby, o której mowa w pkt 2 Us³ugodawca mo¿e zawrzeæ odrêbne umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzenie
cieków, pod warunkiem, ¿e spe³nione s¹ odpowiednie warunki z pkt 4 albo dla ka¿dej z nieruchomoci,
budynku lub lokalu mo¿liwe jest zainstalowanie wodomierza g³ównego.
§ 17
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa okrela mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz
zaprzestania wiadczenia us³ug na zasadach okrelonych art. 8 ustawy.
3. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez Us³ugobiorcê
za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Us³ugodawcê rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§ 18
Umowa, o której mowa w § 16 pkt 1 Regulaminu zawiera postanowienia dotycz¹ce:
a) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminów rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
e) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w
art. 18 ustawy,
f) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§ 19
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Us³ugodawca uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z
rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie
art. 11 ustawy.
§ 20
1. Przy rozliczeniach z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca
obowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
Rady Gminy, b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8
ustawy.
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2. Taryfowe ceny i stawki op³at nie podlegaj¹ ustalaniu w
oparciu o umowê o zaopatrzenie w wodê i odprowadzenie cieków.
§ 21
1. W przypadku zmiany osoby, która posiada tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci lub osoby,która
korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie
prawnym dotychczasowy Us³ugobiorca zobowi¹zany
jest do wypowiedzenia umowy w formie pisemnej w
terminie zawartym w umowie.
2. W przypadku niedope³nienia czynnoci opisanych w
ust. 1 na Us³ugobiorcy ci¹¿y obowi¹zek uregulowania
zap³aty nale¿noci za dostarczon¹ wodê i odebrane
cieki  wed³ug bie¿¹cych wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych  do czasu formalnego rozwi¹zania umowy.
§ 22
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik okrelony w
§ 9 pkt 1 Regulaminu sk³adany przez Us³ugobiorcê i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug, okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody
oraz rodzaj, iloæ, a w przypadku Us³ugobiorców przemys³owych równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
Rozdzia³ IV
Obowi¹zki Us³ugodawcy
§ 23
Us³ugodawca zapewnia zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw
wody w wymaganej iloci, jakoci i pod odpowiednim
cinieniem i odprowadzania cieków wed³ug obowi¹zuj¹cych w danej chwili warunków ich odbioru, zgodnie z
mo¿liwociami technicznymi urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych w sposób ci¹g³y i niezawodny.
§ 24
1. Us³ugodawca zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
2. Us³ugodawca informuje Zarz¹d Gminy Puck o jakoci
wody przeznaczonej do spo¿ycia.
§ 25
W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 24
godzin, Us³ugodawca zapewnia zastêpczy punkt poboru
wody i informuje Us³ugobiorcê o jego lokalizacji.
§ 26
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Us³ugodawca informuje Us³ugobiorców w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na dwa dni przed ich wyst¹pieniem.
§ 27
1. Us³ugodawca instaluje, utrzymuje i wymienia u Us³ugobiorcy wodomierz g³ówny na w³asny koszt z wyj¹tkiem,gdy koniecznoæ wymiany lub naprawy nast¹pi³a z winy Us³ugobiorcy.
2. Us³ugodawca dokonuje wymiany niesprawnego wodomierza g³ównego w terminie nie d³u¿szym ni¿ trzy
miesi¹ce od daty stwierdzenia jego niesprawnoci.

3. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Je¿eli strony nie uzgodni³y inaczej przy³¹cze wodoci¹gowe stanowi w³asnoæ Us³ugodawcy, jest przez niego utrzymywane i remontowane.
5. Miejscem odbioru cieków jest urz¹dzenie pomiarowe lub pierwsza studzienka za granic¹ dzia³ki licz¹c od
strony ulicy b¹d granica posesji w przypadku braku
mo¿liwoci wybudowania studzienki je¿eli strony nie
ustali³y inaczej w umowie pomiêdzy Us³ugobiorc¹
a Us³ugodawc¹.
§ 28
Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców o planowanych zmianach parametrów lub warunków technicznych
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków z co
najmniej 12 miesiêcznym wyprzedzeniem, umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków. Odstêpstwo od tego terminu mo¿e byæ w przypadku zmiany przepisów prawa.
§ 29
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu w
wodê lub odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania przez Us³ugodawcê informacji i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody lub wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków.
Udzielenie informacji na ¿¹danie Us³ugobiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 24 godzin (w dni robocze)  na telefoniczne ¿¹danie
okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia
przerw i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 30 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
§ 30
1. Us³ugodawca ma obowi¹zek rozpatrzenia reklamacji z³o¿onej na pimie przez Us³ugobiorcê niezw³ocznie, jednak nie póniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od
dnia jej z³o¿enia.
2. W przypadku szczególnie skomplikowanych okolicznoci bêd¹cych ród³em reklamacji,albo braku wspó³pracy Us³ugobiorcy przy jej rozpatrywaniu, termin okrelony w pkt 1 ulega odpowiedniemu przed³u¿eniu.
Rozdzia³ V
Obowi¹zki Us³ugobiorcy
§ 31
Osoba zamierzaj¹ca korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzanie cieków winna wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Us³ugodawcy.
§ 32
1. Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wodomierza g³ównego poprzez odpowiednie jego zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami warunków atmosferycznych, szczególnie niskich
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2.

3.

4.

5.

temperatur, przed dostêpem do niego osób nieuprawnionych, a tak¿e za prawid³owe utrzymanie studzienki
lub pomieszczenia, w którym jest on zamontowany.
Us³ugobiorca odpowiada za prawid³ow¹ eksploatacjê
urz¹dzenia pomiarowego oraz miejsca,w którym zosta³o zainstalowane i zabezpieczenie go przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami warunków atmosferycznych, wody gruntowej, zanieczyszczeñ.
W przypadku stwierdzenia niesprawnoci urz¹dzenia
pomiarowego Us³ugobiorca wymienia go w terminie
nie d³u¿szym ni¿ trzy miesi¹ce od daty stwierdzenia
jego niesprawnoci.
Us³ugobiorca nie mo¿e przemieszczaæ wodomierza
g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego, zak³ócaæ ich
funkcjonowania, zrywaæ umieszczonych na nich plomb
i os³on oraz wykorzystywaæ instalacjê wodoci¹gow¹
do uziemiania urz¹dzeñ elektrycznych
Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody
wynik³e z nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków i zakazów okrelonych w pkt 1, 2, 3 i 4.
§ 33

Us³ugobiorca zobowi¹zany jest, na ¿yczenie Us³ugodawcy, do przedstawienia dokumentów dotycz¹cych
urz¹dzenia pomiarowego w szczególnoci wiadectwa
zatwierdzenia do stosowania wydanego zgodnie z odpowiednimi przepisami i potwierdzenia spe³nienia w³aciwych wymagañ metrologicznych.
§ 34
Us³ugobiorca nie powinien dokonywaæ zabudowy ani
nasadzeñ drzew lub krzewów nad przy³¹czami wodoci¹gowymi w pasie 3m oraz 5 m nad przy³¹czami kanalizacyjnymi. Naruszenie tej zasady uniemo¿liwia uzyskanie
przez Us³ugobiorcê odszkodowania za straty spowodowane przez Us³ugodawcê w tym pasie w przypadku likwidacji awarii, daje natomiast mo¿liwoæ dochodzenia
odszkodowañ przez Us³ugodawcê w wyniku, spowodowanych niedotrzymaniem tego warunku, uszkodzeñ urz¹dzeñ nale¿¹cych do niego b¹d bêd¹cych w eksploatacji.
§ 35
Wodomierze zainstalowane u Us³ugobiorcy, poza wodomierzem g³ównym, s¹ czêci¹ instalacji wewnêtrznej
i ich monta¿, utrzymanie, legalizacja oraz odczyty obci¹¿aj¹ w³aciciela lub zarz¹dcê nieruchomoci.
§ 36
1. Us³ugobiorca natychmiast powiadamia Us³ugodawcê
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o
zerwaniu plomby.
2. W przypadku niedope³nienia obowi¹zku z pkt 1 zastosowanie ma § 49 Regulaminu.
§ 37
Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o zmianach
parametrów okrelonych umow¹ dotycz¹cych nieruchomoci i jej u¿ytkowników.
§ 38
Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o wszelkich
zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
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§ 39

Us³ugobiorca dostarczaj¹cy cieki powiadamia natychmiast Us³ugodawcê o zrzutach awaryjnych lub zmianie
jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.
§ 40
Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie
cieków.
§ 41
Us³ugobiorca powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹.
§ 42
Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Us³ugodawcê oraz nieutrudniaj¹cy dzia³alnoci Us³ugodawcy, a w szczególnoci do:
a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia uderzeñ hydraulicznych, ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;
b) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
c) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz
korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie
w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci,
d) informowania Us³ugodawcy o w³asnych ujêciach
wody,
e) bie¿¹cego kontrolowania stanu i sk³adu odprowadzanych cieków.
Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ
§ 43
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê lub zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s¹ na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz
iloci dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
§ 44
1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych wodomierzy
indywidualnych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z tych wodomierzy.
§ 45
W przypadku braku wodomierza g³ównego, iloæ zu¿ytej wody okrela siê na podstawie przeciêtnych norm
zu¿ycia okrelonych zgodnie Rozporz¹dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. Dz. U. Nr 8 poz. 70.
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§ 46
1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W przypadku:
a) braku urz¹dzenia pomiarowego,
b) braku wa¿nych dokumentów dotycz¹cych urz¹dzenia pomiarowego podane w § 33 pkt 1 Regulaminu,
c) nie dokonania wymiany urz¹dzenia pomiarowego
w terminie trzech miesiêcy od daty stwierdzenia jego
niesprawnoci Us³ugodawca ustala iloæ odprowadzanych cieków jako równ¹ iloci wody dostarczonej oraz pobranej z innych róde³.
§ 47
W przypadku awarii wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego, b¹d gdy nie ma mo¿liwoci odczytu z powodu braku dostêpu do wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego z przyczyn Us³ugobiorcy, do rozliczeñ stosuje siê rednie zu¿ycie z ostatnich 6-ciu miesiêcy przed
awari¹ lub ostatnim odczytem b¹d zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r.
Dz. U. Nr 26 poz. 257.
§ 48
1. W przypadku bezumownego poboru wody z urz¹dzeñ
wodoci¹gowych lub wprowadzenie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych i zg³oszenie tego faktu Us³ugodawcy rozliczenie nale¿noci za pobran¹ wodê i odprowadzone cieki ustala siê w oparciu o redni¹ iloæ
pobranej wody w okresie trzech miesiêcy od dnia zawarcia umowy i zamontowania wodomierza.
2. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania
umowy Us³ugodawca ma prawo ustaliæ iloæ pobranej wody i odebranych cieków zgodnie z § 49 Regulaminu.
§ 49
1. Us³ugodawca ma prawo ustaliæ iloæ pobranej wody
i odprowadzonych cieków, w przypadku braku urz¹dzenia pomiarowego na przy³¹czu kanalizacyjnym, odpowiednio do iloci wody jaka mog³a przep³yn¹æ pe³nym przekrojem przy³¹cza wodoci¹gowego w okresie
od ostatniego odczytu wodomierza w nastêpuj¹cych
przypadkach:
a) zaborze wodomierza g³ównego, zawinionego jego
uszkodzenia, innych manipulacji mog¹cych umo¿liwiaæ nieopomiarowany pobór wody;
b) poboru wody przed wodomierzem,
c) w przypadku sytuacji opisanej w § 48 pkt 2 Regulaminu,
d) W przypadku sytuacji opisanej w § 36 pkt 2 Regulaminu.
§ 50
Nale¿noci, o których mowa w § 48 i § 49 Regulaminu
oblicza siê wed³ug taryf obowi¹zuj¹cych w dniu stwierdzenia bezumownego poboru wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub wprowadzenie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub od chwili zaistnienia sytuacji opisanych
w § 49 Regulaminu.
§ 51
W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków, iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody, tj. takiej, z której u Us³ugo-

biorcy nie powstaj¹ cieki, uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach okrelonych przez Us³ugodawcê
i na koszt Us³ugobiorcy.
§ 52
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób jej uiszczania.
2. Wniesienie przez Us³ugobiorcê zastrze¿eñ do wysokoci faktury nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania naliczonej nale¿noci.
3. W przypadku nadp³aty zalicza siê j¹ na poczet przysz³ych nale¿noci lub na ¿¹danie Us³ugobiorcy zwraca
siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku w tej
sprawie.
§ 53
Przy rozliczeniach z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca
obowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
wg zasad opisanych w § 20 Regulaminu, b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 54
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejciem w ¿ycie.
§ 55
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.
§ 56
1. Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych
terenów zielonych, Us³ugodawca obci¹¿a Gminê
Puck na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.
2. W przypadku nieopomiarowanego poboru wody na
powy¿sze cele z urz¹dzeñ sieci wodoci¹gowej obci¹¿enie nastêpuje za iloæ uzgodnion¹ przez Us³ugodawcê i Gminê Puck.
§ 57
1. Za cieki, które przekraczaj¹ dopuszczalne warunki
ustalone w umowie i odrêbnych przepisach naliczana
bêdzie op³ata dodatkowa.
2. Us³ugobiorca pokrywa koszty wykonywanych kontroli i analiz cieków przez Us³ugodawcê, je¿eli zostanie
stwierdzona nieprawid³owa eksploatacja instalacji kanalizacyjnej lub urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, w wyniku czego cieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej
przekraczaj¹ dopuszczalne warunki.
3. Op³ata dodatkowa naliczana bêdzie za dodatkowy ³adunek zanieczyszczeñ obliczony jako ró¿nica pomiêdzy ³adunkiem ca³kowitym stwierdzonym w dniu kontroli a ³adunkiem dopuszczalnym przy czym:
a) ³adunek ca³kowity jest to iloczyn iloci cieków odprowadzanych w dniu kontroli i stwierdzonych laboratoryjnie stê¿eñ zawartych w nich zanieczyszczeñ,
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Poz. 148

b) ³adunek dopuszczalny jest to iloczyn iloci cieków
odprowadzanych w dniu kontroli i dopuszczalnych
wartoci stê¿eñ zawartych w nich zanieczyszczeñ.
4. O przekroczeniach i op³atach dodatkowych Us³ugodawca powiadamia Us³ugobiorcê.
5. Op³aty naliczane s¹ do czasu gdy Us³ugobiorca usunie przyczynê naruszenia dopuszczalnych warunków
potwierdzon¹ wynikami badañ laboratoryjnych lub
kolejna kontrola Us³ugodawcy wyka¿e ustanie przekroczenia dopuszczalnych parametrów.
6. Rozliczenie nale¿noci z tytu³u op³aty dodatkowej odbywa siê na podstawie wystawionej przez Us³ugodawcê noty ksiêgowej p³atnej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania.
Rozdzia³ VII
Prawa Us³ugobiorcy
§ 58
Us³ugobiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu obs³ugi.
§ 59
Us³ugodawca na wniosek Us³ugobiorcy udziela informacji dotycz¹cych realizacji us³ugi oraz informacji o obowi¹zuj¹cych taryfach.
§ 60
1. Us³ugobiorca ma prawo sk³adaæ reklamacje dotycz¹ce us³ug zaopatrzenia w wodê i odbioru cieków
2. Reklamacja o której mowa w pkt 1 winna byæ z³o¿ona
na pimie, w siedzibie Us³ugodawcy lub przes³ana
poczt¹.
§ 61
Us³ugobiorca ma prawo ¿¹daæ upustu w przypadku dostawy wody o obni¿onej jakoci.
Wielkoæ upustu okrela umowa.
§ 62
Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od Us³ugodawcy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawid³owoci wskazañ wodomierza. Sposób reklamacji okrela umowa. W przypadku potwierdzenia prawid³owoci dzia³añ wodomierza przez Urz¹d Miar koszty
przeprowadzenia postêpowania reklamacyjnego ponosi
Us³ugobiorca.
Rozdzia³ VIII
Prawa Us³ugodawcy
§ 63
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci,
jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przy³¹czenia.
§ 64
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w § 14 Regulaminu.
§ 65
Us³ugodawca celem zapewnienia prawid³owego po-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

miaru poboru wody ma prawo ustaliæ rodzaj i wielkoæ
wodomierza g³ównego zamontowanego u Us³ugobiorcy
w oparciu o zu¿ycia wody u Us³ugobiorcy z okresu co
najmniej 12 miesiêcy.
§ 66
Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach
okrelonych w art. 8 ustawy.
§ 67
1. Us³ugodawca ma prawo pobieraæ w uzgodnionych
punktach kontrolnych próby cieków do analizy laboratoryjnej w celu zbadania ich zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi warunkami ustalonymi w umowie i odrêbnych
przepisach.
2. Us³ugobiorca nie mo¿e odmówiæ poddania siê kontroli ani jej utrudniaæ. W przypadku, gdy przedstawiciel Us³ugobiorcy nie stawi siê w ci¹gu 20 minut od
czasu powiadomienia o prowadzonej kontroli Us³ugodawca mo¿e dokonaæ poboru prób w ustalonym punkcie kontrolnym bez jego uczestnictwa.
§ 68
1. Us³ugodawca, mo¿e okresowo odci¹æ dop³yw wody
lub odp³yw cieków w przypadku powstania zagro¿enia obni¿enia poziomu wiadczonych us³ug, w tym zagro¿enia bakteriologicznego lub chemicznego, na skutek nieprawid³owej eksploatacji przez Us³ugodawcê nale¿¹cych do niego urz¹dzeñ (instalacji wewnêtrznej lub
przy³¹cza wodoci¹gowego b¹d przy³¹cza kanalizacyjnego)
2. W przypadku odciêcia dop³ywu wody Us³ugodawca
udostêpnienia zastêpczy punkt poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i informuje o mo¿liwociach korzystania z tego punktu.
3. Wszelkie szkody, wynik³e z nieprawid³owej eksploatacji przez Us³ugobiorcê jego urz¹dzeñ, jak równie¿ koszty
ponownego przy³¹czenia do sieci pokrywa Us³ugobiorca.
§ 69
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków,
jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹
zaprzestania wiadczenia us³ug.
§ 70
1. W czasie trwania klêski ¿ywio³owej lub dzia³añ si³y
wy¿szej, szczególnie, gdy dos z³o do niebezpiecznego
dla zdrowia zanieczyszczenia wody, Us³ugodawca ma
prawo wprowadziæ ograniczenia w konsumpcji wody
w granicach mo¿liwoci dystrybucji, po uprzednim zawiadomieniu, w sposób zwyczajowo przyjêty, Us³ugobiorców o tych ograniczeniach
2. W przypadku sytuacji opisanych w pkt 1 Us³ugodawca u¿yje wszelkich dostêpnych mu sposobów celem z³agodzenia tych uci¹¿liwoci dla Us³ugobiorców.
3. Przerwy i ograniczenia w dostawie wody spowodowane przyczynami okrelonymi w pkt 1 zwalniaj¹ Us³ugodawcê z odpowiedzialnoci odszkodowawczej.
§ 71
1. Uprawnieni przedstawiciele Us³ugodawcy maj¹ prawo
wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 148, 149, 150
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ka¿dego, kto korzysta z jego us³ug lub posiada jego
urz¹dzenie w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub innych
wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów
i napraw, demonta¿u urz¹dzeñ posiadanych przez Us³ugodawcê, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków
wprowadzanych do sieci.
2. Us³ugodawca wyda swoim przedstawicielom pisemne upowa¿nienie, które z legitymacj¹ s³u¿bow¹ nadaj¹
uprawnienia do wykonywania czynnoci okrelonych
w ust. 1.
Rozdzia³ IX
Inne postanowienia
§ 72
1. Do kanalizacji sanitarnej zabronione bêdzie wprowadzanie wód z cieków powierzchniowych, wód drena¿owych, wód opadowych a tak¿e pochodz¹cych z odwodnieñ, odpadów i cieków z hodowli zwierz¹t, odpadów sta³ych i innych wymienionych w art. 9 ust 2
ustawy.
2. W szczególnych przypadkach Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do zamontowania na w³asny koszt urz¹dzenia pomiarowego na istniej¹cym przy³¹czu kanalizacyjnym.
§ 73
Ogródki dzia³kowe
Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do zamontowania na
w³asny koszt urz¹dzenia pomiarowego (wodomierz).
W przypadku nie zamontowania urz¹dzenia pomiarowego rozliczenia nast¹pi w drodze z³o¿onego zeznania.
Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe
§ 74
1. Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Nr
XLIX/94/02 z dnia 26 wrzenia 2002 r. Rady Gminy Puck
i obowi¹zuje od dnia og³oszenia.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu s¹ obowi¹zuj¹ce tak¿e w odniesieniu do umów, które zosta³y zawarte przed dniem jego wejcia w ¿ycie, przy czym Us³ugodawca zobowi¹zuje siê do odpowiedniego poinformowania o tym Us³ugobiorców.
§ 75
W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem stosowane s¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawa z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§ 76
Us³ugodawca zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego Regulaminu Us³ugobiorcom.

149
UCHWA£A Nr II/4/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 listopada 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tczewa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 w zwi¹zku
z art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984)  Rada Miejska w Tczewie
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Tczewa stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VI/34/99 z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tczewa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 39, poz. 159, zm. z 2001 r. Nr 79, poz. 982)
 w § 32 skrela siê ust. 6 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
Komisja z cz³onków bêd¹cych radnymi mo¿e wybraæ
i odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cego komisji.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
Z. Drewa

150
UCHWA£A Nr II/17/02
Rady Gminy Puck
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿ny napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprzeda¿y, zasad
usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1982 r. o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230
z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.)
Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie Gminy Puck:
1. 65 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
2. 35 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Okrela siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y.
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Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia
w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y nie mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m mierzonej w
linii prostej od granicy dzia³ki, na której zlokalizowane s¹:
1) szko³y i przedszkola,
2) budynki sakralne,
3) budynki koszarowe,
4) zak³ady opieki zdrowotnej i spo³ecznej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Nabywanie nieruchomoci na rzecz Gminy Ustka od
osób prawnych i fizycznych w celu realizacji zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci Rady Gminy mo¿e nast¹piæ na
podstawie zarz¹dzenia Wójta Gminy Ustka, który okrela
formê nabycia (odp³atnie lub nieodp³atnie).
§2

1. Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu mo¿e
odbywaæ siê na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
2. Wójt Gminy mo¿e wydaæ jednorazowe zezwolenia po
zasiêgniêciu opinii gminnej komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych na sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych na terenie szko³y (boiska) w dni wolne od zajêæ lekcyjnych, na boiskach sportowych, w remizach, w Klubach wiejskich, w Domach
Kultury, ust. 1 § 3 stosuje siê odpowiednio.
3. W innych nie wymienionych w § 2 miejscach, obiektach lub na okrelonym obszarze gminy ze wzglêdu na
ich charakter Rada Gminy mo¿e wprowadziæ czasowy
lub sta³y zakaz sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania oraz
wnoszenia napojów alkoholowych.

1. Zbywanie nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Ustka w formie : sprzeda¿y zamiany, oddawania w u¿ytkowanie wieczyste, oddawania w trwa³y zarz¹d, wnoszenia jako wk³ady niepieniê¿ne (aporty) do
spó³ek, mo¿e nast¹piæ na podstawie zarz¹dzenia Wójta Gminy Ustka, je¿eli zbycie nie koliduje z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stwierdzenie zgodnoci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamieszcza siê w formie klauzuli na oryginale zarz¹dzenia Wójta.
2. Na oryginale uchwa³y zamieszcza siê równie¿ w sytuacji opisanej w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami klauzulê, ¿e nieruchomoæ nie mo¿e byæ zbyta jako odrêbna nieruchomoæ.
3. Klauzule, o których mowa wy¿ej wymagaj¹ wczeniejszego zasiêgniêcia opinii merytorycznych pracowników
Urzêdu Gminy.

§4

§3

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Puck Nr XXIII/44/2000
z dnia 30 maja 2000 r. i Nr XLVII/73/02 z dnia 25 czerwca
2002 r.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha

151
UCHWA£A Nr III/27/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i h ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 62,
poz. 558, i N r 113, poz. 984), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6,
art. 37, art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (t.j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 zm. z 2001 r. Nr 129,
poz. 1447, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 154, poz. 1800, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070 i Nr 113,
poz. 984) w zwi¹zku z art. 140 Kodeksu Cywilnego Rada
Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:

W granicach upowa¿nienia do samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ, Wójtowi Gminy Ustka przys³uguje prawo do obci¹¿ania nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Ustka, ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Stwierdzenie zgodnoci uchwa³y z zakresem upowa¿nienia umieszcza siê w formie pisemnej klauzuli na oryginale uchwa³y.
§4
1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy Ustka do wydzier¿awiania
lub wynajmowania nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Ustka na czas do 10-ciu lat.
2. W umowach, o których mowa w punkcie 1 nale¿y zamieszczaæ odpowiednie postanowienia umo¿liwiaj¹ce
aktualizacje czynszów lub terminów dzier¿awnych.
3. Zwalnia siê z obowi¹zku zbycia w drodze przetargu
nieruchomoci sprzedawane na rzecz osoby, która
dzier¿awi nieruchomoæ na podstawie umowy zawartej na 10 lat, je¿eli nieruchomoæ ta zosta³a zabudowana na podstawie zezwolenia na budowê.
§5
Przyznaje siê pierwszeñstwo w nabywaniu lokali ich
najemcom lub dzier¿awcom.
§6
1. W przypadku zap³aty ceny jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, Wójt Gminy mo¿e udzieliæ bonifikaty w wysokoci 30 % od ceny ustalonej zgodnie
z art. 67 ust. 3 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomociami, gdy nieruchomoæ sprzedawana jest jako lokal mieszkalny.
2. W przypadku roz³o¿enia ceny sprzedawanej nieruchomoci, o której mowa w ust. 1 ustawy na raty, bonifikata mo¿e byæ udzielona w wysokoci 10 %.
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3. Przy roz³o¿eniu ceny sprzedawanej nieruchomoci na
raty nie d³u¿ej ni¿ na 10 lat nie sp³acona czêæ ceny
podlega oprocentowaniu w wysokoci 15 % w stosunku rocznym p³atnym w dniu 31 marca ka¿dego roku
kalendarzowego.
4. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 3 wynosi 10%
w stosunku rocznym gdy okres sp³aty wynosi nie d³u¿ej ni¿ 5 lat.
§7
Trac¹ moc: uchwa³a Rady Gminy w Ustce Nr I/8/98 z
dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie okrelania zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych
oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿
3 lata, uchwa³a Rady Gminy w Ustce Nr I/12/2000 z dnia
25 lutego 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy
w Ustce Nr I/8/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie
okrelania zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, uchwa³a Rady Gminy
Ustka Nr VI/57/2002 z dnia 27 wrzenia 2002 r. w sprawie
zmiany uchwa³y Rady Gminy w Ustce Nr I/8/98 z dnia 6
kwietnia 1998 r. w sprawie okrelania zasad nabywania,
zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz
ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata
oraz uchwa³a Rady Gminy Ustka Nr III/28/98 z dnia 18
czerwca 1998 r. w sprawie okrelenia kryteriów sprzeda¿y lokali komunalnych.
§8
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Ustka do sk³adania Radzie Gminy Ustka w okresach pó³rocznych, pisemnych
sprawozdañ z realizacji uchwa³y.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ustka.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski
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UCHWA£A Nr 2/35/2003
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr 7/7/2002 Rady Gminy z
dnia 29 listopada 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje :
§1
W uchwale Nr 7/7/2002 Rady Gminy w G³ówczycach z
dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia na obszarze

gminy stawek od podatku od nieruchomoci na 2003 rok
wprowada siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 pkt 2 lit. f kwotê 2,80 z³ zastêpuje siê kwot¹
0,10 z³,
2) w § 2 wprowadza siê pkt 1 i pkt 2 w brzmieniu:
pkt 1 budynki przeznaczone na potrzeby ochrony
przeciwpo¿arowej i cele kulturalne,
pkt 2 budynki i budowle s³u¿¹ce do wiadczenia
us³ug w zakresie zadañ gospodarki komunalnej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
G³ówczyce.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy G³ówczyce.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

153
SPRAWOZDANIE
z dzia³alnoci Powiatowej Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku Powiatu Gdañskiego
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym, znowelizowan¹ ustaw¹ z dnia 27 lipca
2001 r. o zmianie niektórych ustaw, w tym o samorz¹dzie
powiatowym, w celu realizacji zadañ Starosty w zakresie
zwierzchnictwa nad powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami
i stra¿ami oraz zadañ okrelonych w ustawach w zakresie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli w
Powiecie Gdañskim zosta³a powo³ana Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku, zwana dalej komisj¹.
Wymieniona ustawa okrela miêdzy innymi zadania,
sk³ad, zasady funkcjonowania oraz termin rozpoczêcia
dzia³alnoci Komisji.
Dzia³ania zmierzaj¹ce do utworzenia Komisji rozpoczê³y
siê od roboczego spotkania w dniu 08 listopada 2001 r.
wybranych osób funkcyjnych Starostwa, podczas którego ustalono harmonogram postêpowania. Ustalono, ¿e
nale¿y rozpocz¹æ od uzyskania delegowanych do sk³adu
Komisji przedstawicieli Rady Powiatu, Policji i Prokuratury, a nastêpnie powo³aæ Zarz¹dzeniem Starosty pozosta³e osoby do sk³adu.
Inauguracyjne posiedzenie Komisji odby³o siê w dniu
7 marca 2002 r., podczas którego:
 przedstawiono cel, podstawowe zadania oraz sk³ad
Komisji;
 przedstawiono do dyskusji przygotowany Regulamin dzia³ania Komisji oraz Plan pracy na 2002 rok;
 wybrano zastêpcê przewodnicz¹cego;
 dokonano ogólnej oceny porz¹dku i bezpieczeñstwa
obywateli na terenie powiatu;
 wy³oniono zespó³ do opracowania projektu powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci;
 zapoznano z raportem KP Policji nt. Warunki finansowe efektywnego funkcjonowania Policji w 2002 r..
Do lokalnej prasy przekazana zosta³a notatka o powo³aniu Komisji, jej sk³adzie i podstawowych zadaniach.
Przygotowanie projektu programu zapobiegania prze-
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stêpczoci wymaga³o dok³adnej analizy zagro¿eñ w sferze dzia³añ poszczególnych s³u¿b, inspekcji, stra¿y i instytucji realizuj¹cych zadania z zakresu bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego. Wy³oniony ze sk³adu Komisji
Zespó³ odby³ kilka posiedzeñ, w wyniku których opracowany zosta³ projekt programu, gotowy do przedstawienia Komisji w pe³nym sk³adzie.
Projekt programu obejmuje lata 2003  2008 i zawiera:
 analizê czynników wp³ywaj¹cych na skalê istniej¹cych
zagro¿eñ;
 specyfikacjê czynników rzutuj¹cych na skalê zagro¿eñ;
 cele, kierunki i metody dzia³añ zapobiegawczych;
 szczegó³owe zadania do realizacji;
 harmonogram realizacji zadañ z oznaczeniem zadañ
priorytetowych.
Opracowany projekt programu zapobiegania przestêpczoci i ochrony porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli du¿y nacisk k³adzie na:
 poprawê stanu bezpieczeñstwa w ruchu drogowym;
 zmniejszenie bezrobocia;
 ograniczenie skali patologii spo³ecznych;
 zmniejszenie skutków anomalii pogodowych;
 doposa¿anie s³u¿b ratowniczych.
£¹cznie w 2002 r. odby³y siê dwa posiedzenia Komisji
w pe³nym sk³adzie oraz piêæ posiedzeñ zespo³u opracowuj¹cego projekt ww. programu.
Po wyborach samorz¹dowych podjêto starania o delegowanie do sk³adu Komisji radnych Rady Powiatu
nowej kadencji.
Starosta
B. Dombrowski

154
UCHWA£A Nr XXXVII/281/02
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino
dotycz¹cej dzia³ki nr 211 w Luzinie.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 154,
poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada
Gminy w Luzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Luzino zatwierdzonego uchwa³¹
Rady Gminy Luzino Nr XXXVIII/237/94 z dnia 22 kwietnia
1994 r. (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 23, poz. 115 z 1994 r.) z pón.
zm., wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
Teren o powierzchni 7,17 ha obejmuj¹cy dzia³kê nr 211
w Luzinie przeznacza siê w czêci pod zabudowê przemys³ow¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady u¿ytkowania terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
P  teren przemys³u; dopuszcza siê lokalizacjê obiektów sk³adowych oraz baz budowlanych i transportowych:
 dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o minimalnej wielkoci 1000 m2,
 powierzchnia zabudowy  maks. 30% dla ka¿dej
dzia³ki,
 wysokoæ zabudowy  maks. 2 kondygnacje (do 10 m
od poziomu terenu do kalenicy),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 10 m od granicy lasu,
 6 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej KD,
 dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek pod urz¹dzenia
infrastruktury technicznej.
KD  droga dojazdowa:
 szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych  15 m (w tym cie¿ka rowerowa).
Ls1  tereny lasu.
Ls2  tereny do zalesienia i rekultywacji.
N  teren do rekultywacji.
2. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 wjazdy na teren z drogi dojazdowej KD. Przed zainwestowaniem terenu nale¿y przebudowaæ skrzy¿owanie drogi KD z drog¹ krajow¹ nr 6 zgodnie z warunkami okrelonymi przez zarz¹dcê drogi krajowej,
 miejsca postojowe  w granicach w³asnej dzia³ki,
 zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego,
 odprowadzenie cieków  do uk³adu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ cieków w Luzinie; nie dopuszcza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ
gospodarki ciekowej,
 odprowadzenie wód opadowych:
 z terenów utwardzonych, dróg i parkingów  przez
separatory do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 z dachów budynków i wiat  do gruntu w granicach
w³asnej dzia³ki,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego lub z projektowanej sieci gazu przewodowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci, zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi
przez u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ stosowania niskoemisyjnych róde³ ciep³a,
 usuwanie odpadów sta³ych  na wysypisko mieci.
3. Inne ustalenia:
 wyklucza siê lokalizacjê sk³adów i magazynów produktów i rodków spo¿ywczych, ich konfekcjonowanie i przetwarzanie,
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie
ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê
w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 zainwestowanie dzia³ki mo¿e siê odbyæ po wykonaniu rekultywacji terenu Ls2 uzgodnionej z w³aciwym
starost¹ poprzez decyzjê okrelaj¹c¹ zakres, sposób
oraz termin zakoñczenia rekultywacji terenu,
 do projektu budowlanego nale¿y wykonaæ szczegó-
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³owe badania warunków posadowienia obiektów, w formie dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej lub geotechnicznej.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na której oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) cie¿kê rowerow¹,
e) przeznaczenie terenów.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê przemys³ow¹ na 0%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Luzinie,

3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 1 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Luzino zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXXVIII/237/94 z dnia 22 kwietnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 23, poz. 115 z 1994 r.) z pón. zm., we fragmencie
objêtym granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Luzino
T. Sirocki
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